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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini menuntut masyarakat setiap orang untuk

terus berupaya dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Baik melalui 

sektor informal ataupun nonformal. Sektor informal merupakan sektor 

perekonomian yang sering mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara 

dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang 

mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Namun hal ini tetap 

membuat sektor informal berkembang pesat dan meluas di berbagai kota. 

Pekerjaan dikategorikan menjadi 2 yaitu formal dan informal. Pekerjaan 

formal adalah pekerjaan terorganisir dan pekerjaan informal adalah pekerjaan 

tidak terorganisir atau tidak teratur dan mudah didapatkan. Pekerjaan formal 

diantaranya perusahaan, perkantoran dan instasi pemerintah yang didalamnya 

masyarakat yang bekerja mendapat gaji tetap, mimiliki jabatan dan ada 

struktur pekerja, sedangkan informal seperti pedagang, tukang becak, 

pengamen dan masih banyak lagi. Mereka bekerja tanpa adanya struktur 

jabatan, dan gaji yang tetap. Pedagang kaki lima digolongkan sebagai sektor 

informal perkotaan dengan sangat terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor 

formal, pedagang kaki lima (PKL) menjadi alternatif untuk tetap bertahan 

hidup. Akan tetapi adanya pedagang kaki lima (PKL) kerap dikaitkan dengan 

dampak yang negatif bagi lingkungan perkotaan, yang memunculkan presepsi 

yang tidak baik dikalangan masyarakat seperti kumuh, kotor dan tidak tertib 
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sesuai peraturan, sehingga dalam hal ini tidak menjadi heran lagi apabila PKL 

dimanapun selalu menjadi sasaran utama bagi aparat pemerintah kota untuk 

ditertibkan.  

Pedagang kaki lima(PKL) tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia. Pedagang yang menjajakan dagangan dengan menggunakan 

gerobak hal ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada 

lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga roda 

gerobak. Istilah PKL saat ini memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki 

Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang dijalanan pada umumnya atau 

orang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan.  

Semakin banyaknya PKL hal ini bisa dikatakan jumlah lapangan pekerjaan 

yang semakin sedikit. Bermodalkan biaya yang bisa dikatakan tidak begitu cukup 

besar dan dapat menjanjikan keuntungan, seringkali orang lebih memilih untuk 

menjadi PKL. Dalam hal ini pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab 

dalam mengelola dan mengatur ketertiban dan keamanan, serta keindahan kota. 

Dalam membuat kebijakan pemerintah benar-benar harus memperhatikan 

dampak baik buruknya kebijakan yang akan dilakukan. Relokasi keberadaan PKL 

atau memindahkan pedagang kaki ke lokasi yang lebih strategis adalah salah satu 

upaya yang baik. Apabila dalam hal ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan 

hidup yang saling menguntungkan dengan pedagang kaki lima dan pemerintah, 

maka upaya melakukan pemindahan tersebut untuk kemakmuran dan 

menciptakan kesejahteraan tentu akan semakin mudah. 

Namun, faktanya yang sering terjadi berbagai bentuk kebijakan dalam rangka 

menertibkan PKL yang dilakukan pemerintah kota tidak efektif, baik dalam 

mengendalikan PKL maupun dalam meningkatkan kualitas penataan ruang kota. 
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   Diagram 1.1  

      Perkembangan PKL dan Asongan Kota Blitar 

 
Sumber  data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar (tahun  2018) 

 

Dari grafis di atas diketahui jumlah PKL yang jumlahnya tidak menentu 

dan masih banyak PKL illegal yang melanggar hukum dan tidak adanya izin 

untuk mendirikan lapak. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari 

pihak pemerintah, terutama dalam aspek penertiban, penataan, pengaturan, 

dan pengelolaannya. Sebagai wujud pembinaan terhadap para pedagang 

pemerintah Kota Blitar melalui Disperindag (Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan) memiliki tanggung jawab dalampemembinaan, pengelolaan, dan 

penataan PKL yang jumlahnya masih banyak yang belum terdata,upaya 

peningkatan kesejahteraan pedagang Kota Blitar dengan memberikan fasilitas 

sarana dan pra sarana untuk para PKL yang berjualan di zona larangan ini, 

pemerintah membuat lokasi untuk para PKL yaitu pusat kuliner, namun saat 

ini lokasi tersebut belum adanya kejelasan kapan mereka akan dipindahkan ke 

lokasi tersebut. 

Tanpa disadari keberadaan PKL dapat memberikan keuntungan yang 

berdampak pada peningkatan perekonomian wilayah. Keuntungan tersebut 
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adalah semakin kuatnya ekonomi karakyatan kota tersebut. Adanya fenomena 

pedagang kaki lima dikota-kota yang keberadaannya selalu menjadi masalah 

dalam penataan ruang kota, diharapkan pihak pemerintah daerah untuk 

melakukan pembinaan dan penyuluhan yang berkesinambungan agar sektor 

ini mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Jelasadanya harapan 

PKL akan kesejahteraan dalam penanganan secara seksama dan terarah. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

pemerintah Kota Blitar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner di Kota Blitar.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

peneliti mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan penelitian yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

“Bagaimana strategi pemerintah Kota Blitar dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan 

mengenai upaya pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan 

pedagang kaki lima. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

“Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana strategi pemerintah dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner.” 
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D. Manfaat Penelitian 

Semua informasi dan data yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun pihak lain. 

1. Manfaat akademis 

Adapun manfaat penelitian ini secara akademis adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pengembang ilmu 

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan 

tentang strategi pemerintah Kota Blitar dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner. 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

informasi bagi peneliti lain baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung mengenai strategi pemerintah Kota Blitar dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan khususnya tentang strategi pemerintah dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima berbasis wisata kuliner. 

2. Manfaat praktis 

Bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi 

sumbangan pemikiran bagi instansi dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan pedagang kaki lima. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti memiliki batasan ruang lingkup penelitian yaitu: 

1. Profil Pemerintah Kota Blitar. 

2. Strategi Diperindag dalam meningkatkan kesejahteraan PKL berbasis 

wisata kuliner. 

3. Kendala Disperindag dalam meningkatkan kesejahteraan PKL berbasis 

wisata kuliner. 

4. Upaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan PKL 

5. Tingkat kesejahteraan PKL 

 


